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31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη /(Ζηµιές) χρήσης προ φόρων (19.848) (59.566) (21.304) (27.100) 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 59.530 65.478 1.204 1.493
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 156.646 156.663 74.349 74.346 Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.916 11.276 80.543 93.017 Αποσβέσεις 9.453 11.141 481 659 
Αποθέµατα 7.264 7.025 18 22 Προβλέψεις 499 (188) 67 22 
Απαιτήσεις από πελάτες 23.444 28.562 8.161 8.636 Τόκοι και συναφή έσοδα (72) (193) (63) (293) 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.556 11.787 324 1.069 Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18.957 19.583 7.190 9.876 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.999 10.633 5.912 5.345 Ζηµίες/(κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων (895) (309) (12) (21) 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 278.355 291.423 170.512 183.928 Ζηµίες/(κέρδη) αποτίµησης και πώλησης συµµετοχών, χρεογράφων και παραγώγων (784) 2.693 15.000                 1.735                  

Έσοδα από µερίσµατα (34) -                      (388) (275) 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ζηµίες/(κέρδη) από συνδεδεµένες εταιρείες (17) 70 -                      -                      
Μετοχικό κεφάλαιο 62.543 62.543 62.543 62.543 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (176) (174) -                      -                      
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (130.210)              (107.415)               (23.723)                 (2.288)                 Αποµειώσεις αξίας στοιχείων ενεργητικού -                      30.497 -                      15.713 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) (67.667)               (44.871)               38.821                 60.256 Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 7.083 3.554 972 316 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) (272)                    (1.523)                  -                       -                      Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (67.939)               (46.394)               38.821                 60.256

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων (239) 2.004 4 2 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.064 9.713 2.250 4.055 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 6.335 8.032 (389) 3.219 
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.925 28.862 1.593 645 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (6.716) (11.717) 182 (6.123) 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 228.403 223.521 107.687 105.254 Μείον
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 83.902 75.721 20.160 13.719 Καταβληµένοι φόροι (1.825) (582) (3) (3) 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (δ) 346.294 337.817 131.691 123.672 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα (1.826) (6.573) (213) (2.340) 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 278.355 291.423 170.512 183.928 Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 2.813 (5.282) 552 (4.928) 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων & ασώµατων παγίων στοιχείων (6.841) (2.707) (217) (547) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 2.544 2.788 33 805 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 72 193 63 293 

1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 Απόκτηση θυγατρικών & συγγενών / Αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρικές & συγγενείς (563) (1.023) (2.241) (6.800) 

Μερίσµατα εισπραχθέντα / Επιστροφή κεφαλαίων από θυγατρικές 34 -                      721 2.043 

Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013) (46.394) 11.508 60.256 80.553 (Αγορές)/Πωλήσεις µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων επενδύσεων 105 1.309 -                      1.253 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -                      6.003 -                       6.003 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (4.649) 559 (1.640) (2.953) 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης (19.899) (59.425) (21.435) (26.300) 

Μεταβολές ποσοστών σε θυγατρικές (1.025) (4.004) -                       -                      Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσµατα σε µετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών (621) (475) -                       -                      Άυξηση µετοχικού κεφαλαίου -                      6.003 -                      6.003                  

Λοιπά -                      -                       -                       -                      Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµων δανείων (16) 1.364 500                     1.950                  

Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης (31/12/2014 και 31/12/2013) (67.939)               (46.394)               38.821 60.256 Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµων δανείων 326 (544) (157)                    254                     

Αύξηση (µείωση) µακρ. υποχρ. από χρηµ. µίσθωση (88) (182) -                      -                      

Αύξηση (µείωση) βραχ. υποχρ. από χρηµ. µίσθωση (94) 14 -                      -                      

Καταβληθέντα µερίσµατα σε µετόχους µειοψηφίας (522) (458) -                      -                      

Επιστροφή κεφαλαίου σε µετόχους µειοψηφίας θυγατρικών -                      -                      -                      -                      

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (395) 6.197 344 8.207 

1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 31/12/2013 Καθαρή Αύξηση/(Μείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (2.231) 1.474 (744) 326 
Κύκλος εργασιών                 163.062                 177.079                     7.302                    7.850 Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης 11.787 10.313 1.069 743 
Μικτά κέρδη (ζηµίες)                   66.429                   66.195                     6.503                    6.817 
Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων                   (1.791)                   (6.916)                        436                     (302) Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης 9.556 11.787 325 1.069 
Κέρδη (Ζηµιές) προ φόρων (19.848)                (59.566)                (21.304)                 (27.100)                
Κέρδη (Zηµίες) µετά από φόρους (Α) (19.688)                (60.059)                (21.324)                 (27.022)                

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής (19.073)                (59.814)                (21.324)                 (27.022)                
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (615)                    (245)                     -                       -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (211)                    634                      (111)                     722                     
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)                 (19.899)                  (59.425)                  (21.435) (26.300)                

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής                 (19.256)                  (59.177)                  (21.435)                 (26.300)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (643)                    (248)                     -                       -

Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε Ευρώ) (9,1489)                (28,6967)               (10,2282)               (12,9644)              

Κέρδη (Zηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων 7.662                   4.225                   917                      357                     

2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 ήταν 117 άτοµα, ενώ στις 31/12/2013 ήταν 119 άτοµα.
    Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου κατά την 31/12/2014 ήταν 2.309 άτοµα, ενώ στις 31/12/2013 ήταν 2.541 άτοµα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα 7.610 3.106 

β) Έξοδα 19.093 2.442 

γ) Απαιτήσεις 2.968 8.425 

δ) Υποχρεώσεις 31.279 10.255 

ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών διοίκησης 1.429 473 

                         -                            -   
                         -                            -   

8. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς και τα ποσά των προβλέψεων εµφανίζονται στις σηµειώσεις 4 και 10 .

10. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες µετοχές.

12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους για τον Όµιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

1/1 - 

31/12/2014

1/1 - 

31/12/2013 1/1 - 31/12/2014

1/1 - 

31/12/2013

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (285) (45) (150) (3) 
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού 74 12 39 1 
Αναβαλλόµενος φόρος επί της επανεκτίµησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού
λόγω της µεταβολής στο φορολογικό συντελέστή
Αντιστάθµιση ταµειακών ροών -                      900 -                       900 
Φόρος εισοδήµατος που περιλαµβάνεται στα λοιπά συνολικά έσοδα -                      (180) -                       (180) 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (211) 634 (111) 722 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. : 9219501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε: 35342/01AT/Β/96/294 (2010))

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Ε∆ΡΑ: ∆ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΚΤΙΡΙΟ 14Β, Τ.Κ. 190 19, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας GOODY’S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των νοµίµων ελεγκτών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9. Στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31/12/2014 περιλαµβάνονται οι κάτωθι προβλέψεις: i. Προβλέψεις για εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις του Οµίλου (€ 751), ii) Προβλέψεις για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις του Οµίλου (€ 1.628) και iii. Λοιπές προβλέψεις για τον Όµιλο (€ 1.298). 

11. Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας ενσωµατώνονται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και συνολικό (άµεσο και έµµεσο) ποσοστό ενσωµάτωσης 100,00% στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάσσει η εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E. η οποία εδρεύει στην Ελλάδα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

6. Η επωνυµία των εταιρειών που ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο, ή που δεν  ενσωµατώθηκαν  στις  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  στην  τρέχουσα περίοδο αναφέρονται στις σηµειώσεις 3 και 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2014. Επίσης, στις ίδιες σηµειώσεις 

αναφέρονται και οι µεταβολές της µεθόδου ενσωµάτωσης κάποιας εταιρείας καθώς και η επεξήγηση του λόγου µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης.
7. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση των εταιρειών του Οµίλου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Έµµεση µέθοδος (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σπάτα, 26 Μαρτίου 2015

-                      (53) -                       4 

5. Το θέµα έµφασης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αναφέρεται στο γεγονός αναδιαπραγµάτευσης του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου, λόγω µη συµµόρφωσης µε καθορισµένες ρήτρες υφιστάµενων τραπεζικών υποχρεώσεων που έχει ως επακόλουθο οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις να εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό 

του (αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στις σηµειώσεις 27 και 37 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

1. Η επωνυµία, η χώρα της καταστατικής έδρας, το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου, η µέθοδος ενοποίησης που εφαρµόστηκε για κάθε µία από τις εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αυτών παρατίθενται στη Σηµείωση 4 των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2014.

4. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια αυτήν µέρη, είναι ως εξής : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλ. Ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


